Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 27 april 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 20/04/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 20/04/2020, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
2. Mandaten Stad dienstjaar 2019 & 2020 lijsten goedgekeurde facturen.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Aankoop voertuigen 2020. Gunning.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 april 2020
voor Perceel 1 (Voertuig stadsconciërge), Perceel 2 (Personenwagen EV), Perceel 3
(Personenwagen PHEV), opgesteld door de Aankoopdienst.

4. Optimalisatie

MidOffice SP-CRM. Aanvullende diensten. Goedkeuring
verrekening 10. Gemotiveerde beslissing gunning. Besluit.
Het college keurt het dossier goed.

5. Optimalisatie Digitaal vergaderen. Aanvullende diensten. Goedkeuring

verrekening 10. Gemotiveerde beslissing gunning. Besluit.
Het college keurt het dossier goed.
6. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om de heer Rachid Bassim, geboren te Maaseik op 10.1.1986,
Belgische nationaliteit, met een referentieadres bij Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Monseigneur Koningsstraat 8 te 3680 Maaseik, te schrappen uit
het bevolkingsregister.
7. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
8. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
9. Voorlopige inschrijving . Goedkeuring.

Het college neemt kennis van de voorlopige inschrijving van iemand op datum van de
ondertekening van de kennisgeving 3.4.2020.
10. Columbariumconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige columbariumconcessie op de
begraafplaats te Neeroeteren voor de prijs van €450.
11. Grafconcessie. Aanvraag.
De 50-jarige concessie (urneveld) voor 2 personen toegestaan door het college op
03.01.2005 ten bedrage van 750 euro wordt in onderling overleg vroegtijdig beëindigd.
12. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren voor de prijs van €450.
13. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Maaseik voor de prijs van €450.
14. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (4m²) op de begraafplaats
te Opoeteren voor de prijs van €1.200.
15. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats voor de prijs van €450.
16. Verlenging waarneming van een hogere functie als diensthoofd omgeving.
Het college gaat akkoord, in afwijking van art. 158, §2 en art. 159 van de
rechtspositieregeling, met het voorstel van de waarnemend algemeen directeur om de
functie van diensthoofd omgeving waarnemend te laten invullen door een personeelslid.
17. Ontslagname personeelslid ingevolge opname rustpensioen.
Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 21/04/2020 van een personeelslid, waarbij
zij als contractueel kinderopvangster binnen de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes
van de dienst kinderopvang, met ingang van 01/01/2021 haar ontslag indient om op
diezelfde datum haar rustpensioen te laten ingaan. Deze ontslagname ingevolge
oppensioenstelling wordt aanvaard met ingang van 01/01/2021.
18. Kleeskensmolen dringende herstellingswerken.
Principieel de opdracht met nr. 319633-200213 en de raming voor de opdracht
“Kleeskensmolen dringende herstellingswerken”, opgesteld door Architectuur Depot
worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 2.620,05 incl. 21% btw.

19. Neermolen dringende onderhoudswerken.
Principieel de opdracht met nr. 319633-200309 en de raming voor de opdracht
“Neermolen dringende onderhoudswerken”, opgesteld door de Architectuur Depot goed
te keuren. De raming bedraagt € 19.620,85 incl. 21% btw.
20. Werken Kerkmuur Opoeteren (Bosbessenpleintje). Principiële goedkeuring

opdracht.
Principieel akkoord te gaan met de opdracht “Werken Kerkmuur Opoeteren
(Bosbessenpleintje)” met nr. 319632-200309 opgesteld door Architectuur Depot. De
raming bedraagt € 61.405,10 incl. 21% btw.
21. Kerk Opoeteren. Goedkeuring

verrekening 3 bij de opdracht Opmaak
beheersplannen beschermde monumenten binnen stad Maaseik.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 3 "Kerk Opoeteren" van de opdracht
“Opmaak beheersplannen beschermde monumenten binnen stad Maaseik” voor het
totaal bedrag in meer van € 4.170,00 excl. btw of € 5.045,70 incl. 21% btw.

22. Omgevingsvergunning – Het omvormen van een gelijkvloerse handelspand

naar een woongelegenheid en regularisatie van een achterbouw –
Bleumerstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het omvormen van een gelijkvloerse handelspand naar een
woongelegenheid en regularisatie van een achterbouw.
23. Omgeving – Verdeling – Vergelsweg.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.
24. Omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel aan een vergunde

woning Heppersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor plaatsen van een dakkapel aan een vergunde woning.
25. Omgevingsvergunning – Het bouwen van een tweewoonst met carports –

Molenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor Het bouwen van een tweewoonst met 2 carports aan MABU
BVBA.
26. Omgeving – besluit college burgemeester en schepenen om GEEN akte te

nemen van de melding ingediend door Antargaz Belgium voor Dhr. Jos
Neyens voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1.800
liter ter plaatse Schansweg.
Het college van burgemeester en schepenen neemt omwille van bovenstaande
motivering geen akte van de melding ingediend met inrichtingsnummer 20200402-0008
zijnde het plaatsen van een bovengrondse propaangastank met een waterinhoud van
1.800 liter gelegen Schansweg te 3680 Maaseik.

27. Omgeving – Omgevingsvergunning functiewijziging van winkel naar

horeca, regularisatie en uitbreiding terras, Dilserweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de aanvraag af voor een
omgevingsvergunning voor de bestemmingswijziging van de gelijkvloerse verdieping naar
een ijssalon, de regularisatie van een terras en de uitbreiding van het terras en parking,
het plaatsen van een vrijstaand reclamepaneel en het plaatsen van gevelreclame en
gevelverlichting voor het perceel gelegen Dilserweg.
28. Omgeving – Mobiliteit – Signalisatie jachthaven Heerenlaak.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de plaatsing van de
signalisatie en de voorwaarden van plaatsing van “Jachthaven
Heerenlaak” op volgende locaties: kruispunt N78 Venlosesteenweg/Houtweg, kruispunt
Houtweg/Leeuwerikstraat en het kruispunt Herenlaakweg/Houtweg.
29. Bijsturing economische actie Winkelhieren.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bijsturingen aan de
economische actie Winkelhieren met als nieuwe doelstelling de klanten terug naar de
handels-en horecazaken van het grondgebied Maaseik te krijgen na de lockdown. Het
voorziene budget van € 15 000 blijft ongewijzigd.
30. Opstalovereenkomst stad Maaseik – BV Medo Fire. Goedkeuring.
De stad Maaseik sluit een opstalovereenkomst met BV Medo Fire. De stad Maaseik
vraagt het bodemattest aan zodat de verkoopakte verleden kan worden voor de notaris.

ikv uitbraak coronavirus – opheffing van tijdelijke
werkloosheid wegens overmacht en ter beschikking stelling/herplaatsing
voor bepaalde contractuele personeelsleden.

31. Maatregelen

Het college bekrachtigt het besluit d.d. 20/04/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot de opheffing van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor
volgend personeelslid van de stad Maaseik, waardoor hij opnieuw wordt geactiveerd
vanaf 04/05/2020:
DE DIENST CULTUUR (techniekers):
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 20/04/2020 van de algemeen directeur waarin voor
volgende personen wordt overgegaan tot het opheffen van het ter beschikking
stellen/herplaatsen naar de dienst werken van de stad Maaseik, waardoor zij met ingang
van 04/05/2020 opnieuw hun functie als technieker van de dienst cultuur opnemen:
DE DIENST CULTUUR (techniekers):
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 20/04/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot het opheffen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor
twee schoonmaaksters van de dienst cultuur, en beiden opnieuw worden geactiveerd door
het aanbieden van een vervangende taak en een ter beschikkingstelling aan/herplaatsing
naar het WZC de Maaspoorte.
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 20/04/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot het opheffen van het tijdelijk aanbieden van een vervangende taak
binnen de dienst werken van de stad Maaseik voor volgende techniekers-zaalwachters
van de sportdienst, en een nieuwe tijdelijke en deeltijdse

terbeschikkingstelling/herplaatsing van deze personeelsleden naar het WZC de
Maaspoorte.
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 20/04/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot het tijdelijk aanbieden van een vervangende taak aan de toezichters
van de stedelijke academie voor kunsten en aan een dossierbeheerder van de
sportdienst, door een tijdelijke en deeltijdse terbeschikkingstelling aan/herplaatsing naar
de dienst omgeving voor de ondersteuning in het digitaliseren van documenten.
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 20/04/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot het tijdelijk aanbieden van een vervangende taak aan een assistentsportfunctionaris binnen de sportdienst, door een tijdelijke en deeltijdse
terbeschikkingstelling aan/herplaatsing naar de dienst lokale economie.
32. Maatregelen ikv uitbraak coronavirus – tijdelijke werkloosheid wegens

overmacht voor bepaalde contractuele personeelsleden.
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 20/04/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor een
personeelslid van de STEDELIJKE ACADEMIE VOOR KUNSTEN (schoonmaakster)
m.i.v. 04/05/2020.

